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Sikkerhetsbrev fra Luftfartstilsynet til alle droneoperatører. 

30/10/18

Viktig melding vedrørende DJI Matrice 200-
serien

 
Det er viktig at du oppdaterer din maskin før den benyttes igjen.  
  
DJI Matrice 200-serien er utsatt for motorbortfall i luften. 
Dette har ført til at dronen har falt rett ned og totalhavarert. Det har blitt
rapportert inn flere tilfeller, både i Norge og i utlandet. 
Det har så langt ikke vært rapportert inn skade på 3. person eller 3. persons
eiendom.  
  
Maskinen har indikert tilstrekkelig batterinivå før motorbortfallet har inntruffet og
det har ikke vært noen indikasjoner på feil ved dronen. 

1. Oppdater dronen med DJI Assistant 2. Software-oppdateringen vil
identifisere internprogrammet, programvaren som ligger i DJI sin
styringsenhet. Du vil motta en oppdateringsmelding om
internprogramversjonen er utdatert. Dette kan også identifiseres hvis du
ser en bindestrek i internprogramvarenummeret.  
 

2. Batteriene til DJI M-200 serien henholdsvis TB50 og TB55 må oppdateres
med DJI Assistant 2 og må oppdateres i par. Dette betyr at hvis du som
bruker har 10 batterier så må du oppdatere 5 ganger. Monter batteriene i
M200 og kjør oppdateringssekvensen i DJI Assistant 2. 

Etter utførelsen av disse oppdateringer skal dronen tas med til et egnet sted,
der man kan fly uten å kunne risikere å volde skade på 3. person og 3. persons
eiendom.  
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Det anbefales å sette opp et testregime med alle batteriene i forskjellige par fra
fulladet til trygt minimum. Dette for å besørge at eventuelt feil ikke har
konsekvenser for annet enn selve dronen. Da payloadsystemene er en
integrert del av M-200 serien er det viktig at disse også testes med hvert
batterisett slik at følgefeil gjennom systemkjeden ikke medfører havari i
situasjoner der 3. personer kan voldes skade.  
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